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(in miljoen euro)
Netto bancair product
Groei in %
Operationele kosten
Bruto exploitatieresultaat
Afboekingen kredieten
Resultaat voor belasting

Koers in euro 20,00 Netto resultaat, deel groep
Aantal aandelen (m) 58,782

Marktkapitalisatie (m euro) 1.175,6 (in euro)
Winst per aandeel

Eigen vermogen FY19 mio 4.509 Dividend
Boekwaarde per aandeel
Koers/boekwaarde

ROE '19 2,9% Koers/winstverhouding *
Dividendrendement *
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2018 en 2019 huidige koers

CA Nord de France

14 juli 2020

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19
584,4 627,4 599,3 602,4 576,4 581,2

-23,3% 7,4% -4,5% 0,5% -4,3% 0,8%
-345,7 -358,6 -360,5 -376,9 -383,7 -388,7
238,7 268,8 238,8 225,5 192,7 192,5
-27,1 -30,9 -32,0 -10,2 -23,3 -16,4
209,6 233,3 207,8 213,2 174,8 177,8
135,8 161,1 143,9 159,3 132,9 141,6

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19
2,34 2,78 2,48 2,75 2,29 2,44
0,80 0,85 1,00 1,00 1,05 1,05

56,70 58,87 61,20 65,06 72,40 76,71
0,28 0,27 0,30 0,33 0,28 0,26
6,75 5,76 7,38 7,80 8,73 8,20
5,1% 5,3% 5,5% 4,7% 5,3% 5,3%

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2018 en 2019 huidige koers  
 

Koersgrafiek  
 

 

Structuur groep Crédit Agricole 
 

 
Bedrijfsomschrijving 
Crédit Agricole Nord de France is een van de 39 regionale kassen van de Groupe Crédit 
Agricole, die de 2e grootste Franse bankgroep is na BNP Paribas.  Van elke regionale kas (met 
uitzondering van Crédit Agricole Corsica) bezit Crédit Agricole 25%, via de tussenholding SAS 
Rue la Boëtie bezitten die regionale kassen 56,7% van Crédit Agricole. De andere 43,3% is op de 
beurs genoteerd. Deze structuur zal in 2016/17 een grondige wijziging ondergaan. 
De regionale kassen hebben coöperanten als aandeelhouders, die een lage vergoeding krijgen 
op hun aandelen en die geen recht hebben op de activa van de vennootschap. Daarnaast omvat 
het eigen vermogen ook nog CCI’s en CCA’s. De CCA’s of certificats coopératifs d’associés zijn 
goed voor 25% van dat eigen vermogen en mogen alleen aangehouden worden door 
vennootschappen van de groep, in dit geval de SACAM Mutualisation. De CCI’s of certificats 
coopératifs d’investissements zijn genoteerd op de beurs, hebben geen stemrecht, maar geven 
wel recht op de activa van het bedrijf. Het dividend van de CCI’s en de CCA’s is hetzelfde. 
Traditiegetrouw wordt een groot deel van de winst gereserveerd (pay-out van slechts 20% à 22% 
op niet-geconsolideerde basis). Dit heeft tot gevolg dat deze kas overgekapitaliseerd is, met als 
gevolg een laag rendement op eigen vermogen en een heel hoge solvabiliteit.Ook nuttig om 
weten is dat 40% van de bankklanten vennoot is van de groep, wat een zekere stabiliteit in de 
klantenrelaties met zich brengt.  
Naast de bancaire activiteiten heeft de genoteerde groep ook belangen in risicokapitaal, 
verzekeringen, vastgoed en media/pers. Hun bijdragen komen tot uiting in de geconsolideerde 
resultaten. 
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Resultaten eerste kwartaal 2020  
Op balansvlak blijft CA Nord de France groeien met voor 1,25 miljard euro nieuwe kredieten, voor 
een belangrijk deel hypothecaire leningen. Het uitstaande bedrag kredieten neemt hierdoor toe 
met 5,3% tot 24,928 miljard euro. De spaardepositio’s kenden een aangroei van 1,9% tot 29,961 
miljard euro.  
 

(miljoen)euro) 19KW1 20KW1 Δ19/20 19KW1 20KW1 Δ19/20
Netto)bancair)product 127,1 141,1 11,0% 136,9 148,9 8,8%
Bruto)exploitatieresultaat 39,5 52,8 33,7% 34,1 44,7 31,1%
Netto)resultaat 18,7 21,8 16,6% 15,8 17,6 11,4%

Enkelvoudig Geconsolideerd

 
 
Deze groeicijfers vertaalde de bank in een mooie groei van het resultaat op de verschillende 
niveaus in de resultatenrekening. De bank profiteerde daarbij ook van de herstructurering van 
haar passiva een tijd geleden (-> minder duur nu). Ook waren er in het recente verleden 
belangrijke investeringen voor IT en voor de agentschappen die toen op het resultaat wogen en 
nu bijna niet meer.  
Het verschil tussen de enkelvoudige en de geconsolideerde resultaten betreft de cijfers van 
filialen actief in verzekeringen, vastgoed, risicokapitaal en pers. Het filiaal in vastgoedontwikkeling 
boekte in dit kwartaal een verlies van 1 miljoen euro, de andere filialen zagen hun resultaten 
verbeteren. De bankverzekeringsactiviteit (bank en verzekeringen gecombineerd) scoorde goed 
met een winst van 16,6 miljoen euro tegenover 15 miljoen euro een jaar eerder. Het feit dat het 
enkelvoudige resultaat hoger ligt dan het geconsolideerde, kan te maken hebben met dividend-
uitkeringen van die filialen die hoger liggen dan hun winstbijdrage. 
 
In dit kwartaal liet de corona-crisis zich heel beperkt gevoelen. Het meest was de 
vastgoedontwikkeling getroffen, vandaar het verlies van 1 miljoen euro.  
Wat het tweede kwartaal betreft, verwittigt het bedrijf voor het feit dat het geen dividend van 
Crédit Agricole zal ontvangen, een belangrijke aderlating is dit (was 45,1 miljoen euro in 2019). 
De Europese bankenregulator heeft de banken immers gevraagd om dit jaar geen dividenden uit 
te keren.  Zelf heeft Crédit Agricole Nord de France ook geen dividend uitgekeerd, maar het sluit 
niet uit dat het dit alsnog later dit jaar kan doen (in oktober?).  
 
  
Groepsherschikking (herhaling uit vorige update) 
In 2016 vond de langverwachte herschikking binnen de Crédit Agricole groep plaats. Het betreft 
de participaties van Crédit Agricole in de 39 regionale kassen (25% van de CCA’s, evenals CCI’s) 
die zich in de holding Sacam Mutualisation bevinden. De waarde ervan eind 2015 werd op 18 
miljard euro geschat en kwam finaal uit op 18,5 miljard euro op de datum van de transactie 
(augustus 2016). 
Sacam Mutualisation heeft die aandelen van Crédit Agricole teruggekocht en dit werd 
gefinancierd door vers kapitaal vanwege de regionale kassen. Om die operatie te 
vergemakkelijken verleende Crédit Agricole een lening van 11 miljard euro met een rente van 
2,15% aan die regionale kassen. Naast de vereenvoudiging van de structuur verbetert ook de 
solvabiliteit van Crédit Agricole.  
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Samen met deze transactie hebben de regionale kassen ook een waarborg van 5 miljard euro 
van Crédit Agricole terug gekregen, het waarborgmechanisme onder de naam Switch was gelinkt 
aan het bezit van Crédit Agricole van die CCI’s en CCA’s. Crédit Agricole Nord de France heeft 
recht op 189,46 miljoen euro van die 5 miljard euro. Crédit Agricole betaalde jaarlijks rente op het 
bedrag van die waarborg.  
Als aandeelhouder van Crédit Agricole via SAS Rue de Boétie en van SACAM Mutualisation 
ontvangt CA Nord de France elk jaar gulle dividenden. In 2017 bijvoorbeeld ontving het 39 
miljoen euro dividend vanwege SAS Rue de Boétie en van SACAM Mutualisation ontving ze voor 
het eerst een voorschotdividend van 12,5 miljoen euro.  
 
Aandeelhoudersstructuur 
Het kapitaal van CA Nord de France wordt vertegenwoordigt door: 

- maatschappelijke aandelen, 46,57% van het totaal, zijn in handen van de lokale kassen 
- CCI’s: certificats cooperatifs d’investissements, 29,11%, zijn grotendeels in handen van 

het publiek en worden op de beurs verhandeld.  
- CCA’s: certificats cooperatifs d’associés, 24,32% van het totaal, worden aangehouden 

door SACAM Mutualisation 
 
 
Conclusie 
Toen het aandeel in februari van dit jaar door de 30 euro ging, was de drang om winst te nemen 
groot. Maar de afwezigheid van alternatieven en de vrees om te vroeg winst te nemen, hielden 
ons tegen. En toen kwam corona en was de kans verkeken. Het feit dat banken geen dividenden 
mogen uitkeren, is natuurlijk een grote streep door de rekening, temeer daar het op Crédit 
Agricole Nord de France een dubbele impact heeft. Zelf mag het geen dividend uitkeren, wat als 
rendementsaandeel zwaar weegt, maar daarenboven kan het ook geen dividend ontvangen van 
Crédit Agricole. De impact van dit laatste mag niet onderschat worden, want op de cijfers van 
2019 ging het om 32% van de winst. Met een solvabiliteitsratio CET1 van 23,9%, is er allerminst 
een probleem op de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de bank, maar tijdelijk weegt het wel 
zwaar door op het sentiment.  
Dat de koers hierdoor sterk terugviel mag dan ook niet verbazen. Maar wetende dat dat verbod 
op dividenduitkeringen tijdelijk is, is het nu misschien het geschikte ogenblik om in te stappen. De 
waardering is vandaag heel gunstig en dit op de meeste vlakken (koers/winst, koers/boekwaarde 
en dividendrendement).  
 
 
 
 
 
 
Gert De Mesure 
 


